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Abstract 

The researcher in this research tried to determine the nature of civil 

society in the Arab world and the influence of Islam on the civil 

society, it has been determined the historical development of civil 

society in general, Arab civil society in particular, determine the 

characteristics which is characterized by the Arab community and the 

civil society components. As well as determine the concept of civil 

society, according to many of the intellectual and ideological beliefs. 

In addition the research discussed the political influence of Islam 

through the civil society in the Arab world, and he found that the civil 

society in the Arab world is suffering from a lot of challenges, which 

are the political anarchy, the weakness of the political regimes, and 

cases of the split in the Arab societies, as well as financing difficulties 

of these communities and institutions, and the Islam is considered as 

an essential element in determining the societal values of the Arab 

world, including the political values and determine the Arab civil 

society. 
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 المجتمع المدني في الوطن العربي وعالقتو باإلسالم

يشريريا الريثريريا ملريرين املأريريريرين  ن تشريريريات التاغامريريات ال ريريااحلة  و أات املصريرياا   يف   ريريوا  الاغريريام 
اللاربايل الذي يؤملن حبرية السوق وضمان احلريات لؤلفريراد وامماعرياتو و  ريا تشريريابلت   ال  ريا 

لسااساة هدف ا هو حت اق املوازنة بني قوة سلحلة الدولةو بشريت إرادي وملاأصت عن إرادة السلحلة ا
وحت اريريريق املصريريرياا الانريريرية للما ريريريمني ،ريريريذ  التشريريريريابلتو وقريريريد ل ريريريرت هريريريذ  التشريريريريابلت يف العريريريا  
العريريب يف الاصريا الثريرياين ملرين ال ريرن التاسريريع عشرير هاريريث بريد ت هريذ  التاغامريريات يف العمريت والسريريع  

بريد  اجملتمريع املريدين يف العريا  العريريب يف ملوا  رية  للحصول على االست بلل عن املستعمر وبعريد ألري 
ملع الدكتاتورية والتاغامات ال بلاة واألهلاة وضعا ملسريتو  الريوع  السااسري  والريوطذ وكريذل  بريد  
يوا ريريريه ملشريريريريلة العبلقريريرية ملريريريع الريريريدين اإلسريريريبلمل و و،ريريريذا سريريريوم يتاريريرياول البحريريريث ملأ ريريريوم اجملتمريريريع املريريريدين 

ملدين يف العا  العريب وكذل  عبلقرية اجملتمريع املريدين يف وطباعته بصأة عاملةو وكذل  طباعة اجملتمع ا
 العا  العريب باإلسبلم.

 

 إشكالية البحث:

 تدور ملشريلة البحث هول تساؤل رئاس  وهو "ملا ه  طباعة اجملتمع املدين يف العا  العريب" .

 وملن هذا التساؤل الرئاس  تحلرح تساؤالت فرعاة للزيادة يف التحلات والدراسة وه  :

 ه  طباعة اجملتمع املدين ؟ ملا .2
 ملا ه  طباعة تأثا الدين اإلسبلمل  على اجملتمع املدين العريب ؟ .1

 أىمية البحث:

 تريمن  ذناة البحث يف اآليت :

تاريريرياول البحريريريث ملوضريريريوم مل ريريريي يشريريريتمت الريريرير ي العريريريام العريريريريب الراعريريري  إ  باريريريا  دولريريرية ال ريريريانون  .2
 واملؤسسات وهرية احلااة السااساة .
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عريرية اجملتمريريع العريريريب واصونريرياا يف هريريذ  الأريريفة الريرين تشريري د فا ريريا املاحل ريرية تاريرياول البحريريث لحلبا .1
العرباة حتوالت سااساة كرب  رنب  ن يريون للمجتمع املدىن دور يف رسريي طباعرية هريذ  

 التحوالت .

تاريريرياول البحريريريث الريريريدور السااسريريري  لئلسريريريبلم ملريريرين اريريريبلل تعرضريريريه لتريريريأثا ال ريريرياي اإلسريريريبلملاة يف  .3
لتريريأثا علريريى طباعريرية اجملتمريريع املريريدين وهريريو ملريرين املواضريرياع احلاريرياة السااسريرياة العرباريرية ملريرين اريريبلل ا

 امل مة يف هذ  املرهلة بسبب امدل الدائر هول الدور السااس  لئلسبلم .

 أىداف البحث:

 ي دم البحث إ  اآليت:

 حتديد طباعة وملأ وم اجملتمع املدين. .2
 حتديد طباعة اجملتمع املدين يف العا  العريب. .1
 املدين واإلسبلم. حتديد العبلقة بني اجملتمع .3

 منهجية البحث:

بريريالاغر يف ملاريرياهب البحريريث يف العلريريوم السااسريرياة ويف ضريريو  ملريريا يتااسريريب ملريريع هريريذا البحريريث ف نريريه يريريفا   
للباهريريريث اسريريريتكدام  كثريريرير ملريريرين ملريريريا ب علمريريري  نغريريريراا لريثريريريرة  وانريريريب املوضريريريوم وتشريريريعب ا و ريريريذا سريريريرياتي 

و  وحتديريريداا يف العريريا  العريريريبديناسريريتكدام املريريدات التريريارسن  للبحريريث يف التحلريريور التريريارسن  للمجتمريريع املريري
وحبريريث التريريأثا السااسريري  للريريدين اإلسريريبلمل  يف احلاريرياة السااسريرياة ملريرين اريريبلل اجملتمريريع املريريدين و واملريريا ب 
التحلال  لتحلات طباعة اجملتمع املدين يف العا  العريب وحتديد الصائص الن يتماز  ا والتحديات 

و   ملن اريبلل حتديريد طباعرية اجملتمريع املريدين طب رياا الن يوا   ا و كما   استكدام املدات األيديول
لعريريدد ملريرين االتاهريريات اإليديولو اريرية واسريريتكدام املريريدات البااريري  ملريرين اريريبلل دراسريرية اجملتمريريع املريريدين يف 

 البااة العرباة .

 تقسيمات البحث:

 حملاولة اإل ابة عن التساؤل الذي طرهته ملشريلة البحث ساتي ت ساي البحث إ  :
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 ع املدين. والا: ملأ وم اجملتم
 ثانااا: طباعة اجملتمع املدين يف العا  العريب.

 ثالثاا: عبلقة اجملتمع املدين باإلسبلم.

 أواًل: مفهوم المجتمع المدني :

 . التطور التاريخي:1

ل د  نبح اجملتمع املدين ملن املأاهاي احملورية يف الحلاب العامل  املعانرو هاث يفدد احلديث عن 
الي ولائأه على املستويات احمللاة وال وملاة علريى السريوا و ويريشريا تأملريت اجملتمريع دور  وفاعلاته وتع

املدين عن إملرياناة الاغر إلاه باعتبار  يشريت طاقة حتريرية دائمة وملتجددة تتريشا بصورة ملستمرة 
عريريرين إملرياناريريريات حتريريريريرية ملتجريريريددةو علريريريى هريريريذا الاحريريريو بريريريد  اجملتمريريريع يف العصريريرير اإلاري ريريري  هاامريريريا دعريريريا 

سريريريحلو طريريريالات" إ  تريريريريوين جمتمريريريع سااسريريري  تسريريريود فاريريريه هريريريرية التعبريريريا وي ريريريوم بتشريريريريع الأالسريريريوم " ر 
ال ريريوانني حلمايريرية العدالريرية واملسريرياواةو وتريريدر اإلىلريريارة هاريريا إ   ن التتبريريع التريريارسن  ملأ ريريوم اجملتمريريع املريريدين 
يتحللريريريب االهتمريريريام ببعريريريدين  ساسريريريانيو يتمثريريريت األول يف جمموعريريرية الغريريريروم التارسناريريرية الريريرين دفعريريري  إ  

ملأ وم ودنط اجملتمع الذي يشا إلاريهو والبعريد الثرياين إ  التحريوالت التارسنارية الرين طرير ت علريى ل ور ا
املأ وم حباث انت ى عريرب هريذ  املرهلرية التارسنارية إ  احلالرية الرين هريو علا ريا اآلنو وامريدير بالريذكر هاريا 

تمريريع املريريدين علريريى  نريريه عاريريد التعريريرد للبعريريد التريريارسن  شنريريرين ملبلهغريرية  نريريه   يتأريريق املاغريريرون ملأ ريريوم اجمل
بداية نشأته يف الأرير اال تماع و فما ي ملن ير   ن هذا املأ وم نشأ ألول ملرة يف الأرير الاوناين 

(و وملا ي ملن يرير   ن .www.rezgar.com/alebdt/showart.asp.aidاإلاري   )
 ريرياد اجملتمريريع املريريدين لريرياهرة  وروباريرية املاشريريأ واف ريري  ل ريريور الحلب ريرية الرب وازيريرية كحلب ريرية نريرياعدة علريريى  ن

و مث ىلريريريام هريريريذا املصريريريحللح ملريريريع قاريريريام الثريريريورة الأرنسريريرياةو وانتشريريريار (99ص ،1991 ،)حالالالالو اإلقحلريريريام
ملبادئ ريريا يف اإلاريريريا  واملسريريرياواة واحلريريريريةو يف هريريريني يريريرير  آاريريريرون بريريريأن ملصريريريحللح اجملتمريريريع املريريريدين ل ريريرير يف 
مل ابريريت اجملتمريريع الحلباعريري  ملريرين ناهاريريةو واجملتمريريع الريريديذ ملريرين ناهاريرية  اريرير و وألريري  يف  ول نشريريأة لريريهو يف 
سريريااق نغريريريات التعاقريريد اريريبلل الأريريفة املمتريريدة ملريرين عصريرير الا  ريرية إ  ال ريريرن الثريرياملن عشريرير يف  وروبريريا 

 و1000 وللداللريريرية علريريريى جمتمريريريع املريريريواطاني األهريريريرار الريريريذين ااتريريرياروا بريريري راد ي هريوملا ي.)األنصريريرياري
 (.59ص



 1026الثالث العدد                                          جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171 

 

ارية هري  الرين وبالعودة إ  البعدين الغروم التارسنارية والتحريوالت يشريا الريثريا إ   ن الغريروم التارسن
دفعريري  باتريريا  تبلريريور املأ ريريومو هاريريث صريريد هركريرية اإلنريريبلح الريريديذ الريرين تزعم ريريا "ملريريارتن لريريوتر" الريريذي 
 علريرين ملحلالبتريريه باإلنريريبلح والريريتكلص ملريرين سريرياحلرة الريااسريرية كريريان ،ريريا دور هريريام يف فريريتح آفريرياق تعماريريق 

يف تحلور اجملتمع  وتحلوير ملأاهاي اجملتمع املدين والدولة الدشن راطاةو كما ساذن  التحوالت التارسناة
املريريدين ملريرين اريريبلل التحلريريور التريريارسن  للمجتمعريريات واصونريرياا يف  وروبريريا واالنت ريريال ملريرين الريريامط الزراعريري  
اإلقحلرياع  احملريدود األفريق وامل لريق إ  الريامط التجرياري والصريااع  بملفاقريه املأتوهريةو وألري  ملرين اريبلل 

أريريريرية بريريد ت تتح ريريق نريريرام وتاريرياقص نريريوع  علريريى األنريريعدة السااسريرياة واالقتصريريادية واال تماعاريرية وال
 وتراكماتريريه العديريريدة واإلعريريبلن عريرين بريريد  عصريرير  ديريريد للبشريريرية هريريو عصريرير الا  ريرية والتحلريريوير )بريرياهثني

 (.39-33ص ص  و1009

ويعتريريريرب ملأ ريريريوم اجملتمريريريع املريريريدين ملريريرين  كثريريرير املأريريرياهاي الريريرين تعريريريرد ،ريريريا الأريريريرير املعانريريرير بالدراسريريرية والا ريريريد 
البريريرياهثني علريريريى ااريريريتبلم ملشريريريار ي وقريريريدمل  جمموعريريرية ملريريرين التعريريرياريا  لريريري  جمموعريريرية ملريريرين املأريريريريرين و 

الأريريريريرية والسااسريريرياةو وراريريريي االاريريريتبلم بريريريني هريريريؤال  املأريريريريرين والدارسريريرينيو والريريرين قريريريد تصريريريت إ  هريريريد 
التااقضو ف ن التعاريا امل دملة تر  يف اجملتمع املدين جممريوم املؤسسريات الرين تترياح لؤلفريراد الريتمرين 

وحتدد الولاأرية األساسرياة إأا نريرين ملرين ملن الربات واملاافع العاملة دون تدات  و توسط احلريوملةو 
الونريريول إ  ملرهلريرية التأسريريت والتاغريرياي ال ريريوي والأعريريال هريري  لعريريب دور الوسريرياطة بريريني الأريريرد واملريريواطن 

  والدولة ال وية املحلل ة الساادة.

 (.www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123431 و)يع وب

 . مفهوم المجتمع المدني:1

 ملن التعريأات للمجتمع املدين وملن هذ  التعريأات ملا يل :وحناول التعرد جملموعة 

يعرم اجملتمع املدين بأنه "جمموعة ا،ااات واملؤسسريات الرين تعريرب عرين املبريادرات الأرديرية  و الحلوعارية 
للمريريواطاني الريريذين ياغمريريون  نأسريري ي يف ملؤسسريريات أات اسريريت بلل عريرين احلريوملريرية الريرين ترعريريى ملصريرياا 

و 1005 ا علريى املشريرياركة الأعالريرية يف احلاريرياة العاملريرية" )ال رعريريانو األفريراد وامماعريريات وتعغريريي ملريرين قريريدر 
 (.59ص
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كمريريا يعريريرم اجملتمريريع املريريدين بأنريريه "تلريري  التاغامريريات الحلوعاريرية احلريريرة الريرين نريريؤل اجملريريال العريريام بريريني األسريريرة 
والدولة لتح اق ملصاا  فرادهاو مللتزملة يف أل  ب اي وملعايا االهفام والفاضري  والتسرياملح واإلدارة 

ة للتاريوم والريريبلمو وال تسريعى إ  حت اريق  ربريرياح ملاديريةو كمريا   ريريا ال نريارس السريلحلةو ولريا ريريا السريلما
تسريرياهي يف نريرياااة ال ريريراراتو اريريارج املؤسسريريات الر"اريرية للدولريرية"و و ريريذا املعريري  ب ريريي املاغمريريات اريريا 
احلريوملاريرية والا ابريريات بريريريت  نواع ريرياو واممعاريريات واألنديريرية وكريريذل  املبريريادرات واحلركريريات اال تماعاريرية 

 (.11و ص1009والسااساة.) ملسعودو 

ويعرم "ف م  هويدي" اجملتمع املدين بأنه "أل  اجملتمع الذي تتعدد فاه التاغامات التحلوعاة الن 
تشريريمت األهريريزاب السااسريرياة والا ابريريات واالحتريريادات والريريروابط واألنديريريةو ولاعريريات املصريرياا وال ريري طو 

امم ريريريريورو وتعريريريريريت هاويريريريرية ملوازيريريريرية  واريريريريا ألريريريري  ملريريريرين الرياانريريريريات اريريريريا احلريوملاريريريرية الريريريرين نثريريريريت ه ريريريريور
و 2553ملؤسسات السلحلة حتول دون تأردها باهتريار خمتلا ملساهات العمت العام".)هويديو 

 (.253ص

ويعرم الرياتب "عااد بن عاىلريور" اجملتمريع املريدين بأنريه "جممريوم التاغامريات اإلداريرية واالنريحلااعاة 
كالا ابريريريريريات واألهريريريريريزاب واممعاريريريريريات اريريريريريا الحلباعاريريريريرية الريريريريرين تعريريريريريرب عريريريريرين املصريريريريرياا واآلرا  وتريريريريريدافع عا ريريريريريا  

 (.95و ص2559واجملموعات والشركات وامل االت واحتادات  رباب العمت.)عاىلورو 

ويعريرم "ممريد السرياد سريعاد" اجملتمريع املريدين علريريى  نريه "جمموعرية ال رياي واألعريرام الرين ي بل ريا اجملتمريريع 
ث افرية األم األوسريع ث افرية املاغي على حنو سلم  طوعاااو وهذا ال بول الحلوع  هريو بال ريرورة نترياح لل

قائمريرية بريريذا ا تفكريريز هريريول العمريريت الحلريريوع  العريريام واملا جريري  يف إطريريار دشن راطريري و  ي كريريت التاغامريريات 
والتجمعريريريريات املدناريريريرية اريريريريا السريريريرياعاة للونريريريريول للسريريريريلحلة والريريريرين تتوانريريريريت بريريريريني األفريريريريراد والدولة.)سريريريريعادو 

 (.19و ص2551

املريريدين هريريو "عبريريارة عريرين سريرياهة للصريريرام  كمريريا يعريريرم املأريريرير اإليحلريريايل " نحلوناريريو  ريريرامل "  ن اجملتمريريع
داات املؤسسات السااساة والا اباة والأريرية للمجتمع الر "ايل نارس ملن ابلله الحلب ة الرب وازية 
هامات ريريا الث افاريرية  و تصريريعد ملريرين ابللريريه بشريرياير ا،اماريرية امل ريريادة للحلب ريرية العامللريريةو هاريريث يتعريريني علريريى 

بث افة مل ادةو مما يعريزز اسريت بللاة ملؤسسريات اجملتمريع الحلب ات الريادهة  ن توا ه الث افة الر "الاة 
املدين ودورها يف محاية اإلنسان العادي ملرين سريحلوة الدولريةو وقدرتريه علريى ممارسرية الت رياملن اممرياع  
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و 2551يف ملوا  ت ا مبا شنرياه ملن ال  ط علا ا والتأثا على السااسات العاملرية للدولة.)السريادو 
 (.3ص

يأريريريريات الريثريريريرياة واملتعريريريريددة للمجتمريريريريع املريريريريدين الريريريرين يحلره ريريريريا البريريريرياهثون وإلريريريرياالا شنريريريريرين ال ريريريريول إن التعر 
والريتابو قد تحلورت ملع تصاعد االهتمام بدراسات اجملتمع املدين وه  املتداد لؤلفريار األساساة 
والاغريات الن ارتبحل  مباغري وعلما  وتركزت هذ  التعريأات على جمموعة ملن األملور األساسرياة 

 وه  كاآليت:

  ت  و املساهة ال ائمة يف الأ ا  العام بني األسرة والسلحلة.احلاز املست -
 و ود بااة  ابلقاة حتافظ على تأملني احل وق وااللتزاملات. -
 االهفام املتبادل لتأملني احل وق األساساة لآلارين. -
االسريت بللاة الرين بريدت وثا رية الصريلة بااتاريارات األفريراد وامماعريات وباحلريريات الرين تعتريرب  -

 اا للمجتمع املدين.ملريوناا رئاسا
 االرتباط بالبعد االقتصادي ملن ابلل السع  إلرسا  ملبادئ العدالة والأرص املتساوية. -

 . مقومات المجتمع المدني:3

 (: 39-33و ص ص1021ياحلوي ملأ وم اجملتمع املدين على  ربعة مل وملات  ساساة ه ) اااةو 

لتاغامات الن يشريل ا األفراد اإلطار التاغام  واملؤسس  فاجملتمع املدين ي ي جمموعة ا .  
  و يا مون إلا ا.

الأعت اإلرادي احلريرو هاريث إن تاغامريات اجملتمريع املريدين يؤسسري ا األفريراد مبحريض إراد ريي  .ب 
احلريريريرةو ويا ريريريمون إلا ريريريا طواعاريريريةو نغريريريراا لريريريذل  فريريري ن تاغامريريريات اجملتمريريريع املريريريدين  تلريريريا عريريرين 

ملوروثة ت وم على ملعايا قرابرية  امماعات اإلرثاة الن ياتم  إلا ا الأرد استااداا إ   ست
  و ملعايا عزفاة  و ديااة.

االست بلل عن الدولةو ويعد هذا الركن ملن  برز  ركان اجملتمع املريدين هاريث إن تاغاماتريه  .ج 
تتمتريريع باسريريت بللاة ه ا ريرية عريرين سريريلحلة الدولريريةو هريريذا ال يعريريذ إنأصريريا،ا عريرين الدولريريةو ولريا ريريا 
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املريريريدين مببريريريادرات ملريريرين األفريريريراد وال ريريريو   اسريريريت بللاة نسريريريباةو هاريريريث تاشريريريأ تاغامريريريات اجملتمريريريع
والتريوياريريريريات اال تماعاريريريريةو ويأريريريريفد فا ريريريريا   ريريريريا تتمتريريريريع باالسريريريريت بللاة ملريريريرين الاريريريريواه  املالاريريريرية 
واإلدارية والتاغاماةو ف بلا عن املتبلك ا ف ريا اا ملرين هريرية احلركريةو ال تتريدات فاريه الدولرية 

 على حنو ال ترت اه التاغامات املعااة.

السريريلوك  ويتمثريريت يف جمموعريرية ال ريرياي واملعريريايا والسريريلوكاات الريرين اإلطريريار ال امريري  األابلقريري   .د 
تلتريزم بريريه تاغامريريات اجملتمريريع املريريدين سريريوا  يف إدارة العبلقريريات فامريريا باا ريريا وبريريني الدولريريةو وملريرين 
هريريذ  ال ريرياي التسريرياملحو وقبريريول االاريريتبلم والتعريريدد والتاريريوم يف الأريريرير والريريرؤ  واملصريرياا بريريني 

ي التاريافت والتعرياون واللجريو  إ  الحلريرق السريلماة الذات واآلارينو ف بلا عن االلتزام ب ريا
 يف إدارة وهت الصراعات والبلفات.

 . مكونات المجتمع المدني:9

شنرين تعريا ملريونات اجملتمع املدين بأ ا جمموم الوهدات املتاوعة والن تشريت يف الا اية ملاغوملة 
ق علا ريا و ارير  يريتي اسريتبعادهاو اجملتمع املدينو وتا سي ملريونات اجملتمع املدين إ  ملريونريات ملتوافري

 (:61-66و ص ص1009)قاديتو : وه  كاآليت

  . ملريونات ملتوافق علا او وه  :

 املاغمات اا احلريوملاة. -
 املاغمات احل وقاة والدفاعاة. -
 ملاغمات األعمال. -
 امماعات امل ااة. -
 االحتادات العمالاة. -
 الاوادي اال تماعاة والرياضاة. -
 حباة ومبعايا مددة.قحلام ملن اماملعات ال ا ر  -

 ب. املريونات الن   استبعادهاو وه  كاآليت:
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األهزاب السااساة باعتبارها تسعى للونول إ  السلحلةو ويف هالرية ونريو،ا إ  السريلحلة  -
 تأ د ملبد  االست بلل عن احلريوملة.

وسائت اإلعبلم أل ا قد تريون هريوملاة وملن مث تأ د است بللات او وقد تريون اانة  و  -
و فتأ ريريريد اسريريريت بللات ا  ي ريريريااو حتريريري  تريريريأثا عاملريريريت البريريرية تاريريريارات سااسريريرياة علا ريريرياو  و هزباريريرية

 السع  للربح.

احلركريريات اال تماعاريرية أل ريريا تأت ريريد عاصريرير التاغريرياي الريريذي يشريريا إ  هاريلاريرية قانوناريرية ملعااريرية  -
 وعاصر االستمرارية واالستداملة.

 ثانيًا: طبيعة المجتمع المدني في الوطن العربي:

راد اجملتمريريع املريريدين يف الريوطن العريريريب بسريريبب االاتبلفريات الريبريرياة هريريول هريريذا لريات ملريرين السريري ت اسريتع
املأ ومو وتباين الرؤ  بني الاكب واملاغمات املدناة وكذل  ااتبلف ا ملا بني بلد عريب وبلد آارو 
وتريريريدر اإلىلريريريارة كريريريذل  إ   ن امل اربريريرية العرباريريرية للحالريريرية األوروباريريرية للمجتمريريريع املريريريدين   ت ريريريارب الواقريريريع 

بشريريت كاملريتو  و بريرياألهر  يف كريت  وانبريهو فريريراي احلريديث العريريب املتزايريريد عرين اجملتمريع املريريدين العريريب 
إال  ناريريا ملريرين الصريريعب  ن صريريد جمتمعريرياا ملريريدنااا يف املاحل ريرية العرباريرية قريريادراا علريريى فريريرد إرادتريريه  و راباتريريه  و 

عوبة و ريريود تريريأثا  علريريى قريريرارات الدولريرية كمريريا هريريو يف احلالريرية األوروباريرية  و ال رباريرية عموملريريااو  ي ملريرين الصريري
و 1003جمتمريريريع ملريريريدين يف املاحل ريريرية العرباريريرية ملسريريريت ت عريريرين الدولريريرية وقريريريادر علريريريى التريريريأثا فا ريريريا )الاجريريريارو 

(و بعريريريت اجملتمريريريع املريريريدين يف العريريا  ال ريريريريب الريريريذي نشريريريأ يف   ريريوا  احلريريريرية وضريريريمانات احل ريريريوق 91ص
 لؤلفريريراد وامماعريرياتو وبريريذل  تريريريون تاغامريريات   ال  ريريا بشريريريت إرادي ملاأصريريت عريرين إرادة السريريلحلة
السااساة هدف ا حت اق املوازنة بني قوة سلحلة الدولة وهريوملت ريا وحت اريق املصرياا الانرية للماغمريني 

 (.231و ص1023إ  هذ  التاغامات.)اسانو 

وتريريريدر اإلىلريريريريارة هاريريريريا إ   ن ملاغمريريريات اجملتمريريريريع املريريريريدين يف املاحل ريريرية العرباريريريرية تعمريريريريت ملريريرين اريريريريبلل ف ريريريريا  
ا ملن التاوم والتع اد فأ  هني يتسي الأ ا  ا تماع  وث ايف وسااس  واقتصادي يتسي ب در كب

اجملتمعريري  اللباريرياين والشريريمال  فري ريري  بشريريريت عريريام ب ريريدر كبريريا ملريرين االتسريريام واملرونريرية اال تماعاريريةو فريري ن 
الأ ا  اال تماع  يف اللاب وامزيرة العربارية يتسريي ب ريدر ملرين احملافغريةو قريد يزيريد بعريض الشري   هاريا 



 اجملتمع املدين يف الوطن العريب وعبلقته باإلسبلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111 

 

ع  االقتصريريريادي ورمبريريريا الث ريريريايف ال ريريريائي قريريريد فريريريرد  دناطريريرياا  و يريريريت لص هاريريريايو فحلباعريريرية التريريريريوين اال تمريريريا
و ىلرياالا ملن الدولة واجملتمع وملن التاغامريات ال ائمرية الرين ال تبريدو   ريا ملسريت لة عرين الدولريةو هاريث 
 ّن هرية تشريات املاغمات ال ا هريوملاة إن ه  إال انعرياس حلجريي ملسرياهات احلريرية يف اجملتمريعو  

سااسريري  ال ريريائيو وملريرين املعريريروم  ّن ملسريرياهة احلريريريات املتاهريرية يف كمريريا  ّ ريريا انعريريرياس لحلباعريرية الاسريريق ال
الوطن العريب تغت مدودة مل ارنة مبواقع كثاة يف العا و فسلحلة الدولة الزال  ملحلل ة واا ااضعة 
للمسا لة  و التداول. هاث تشريا الت ريارير الدولارية إ   ن دريت دول عربارية ف ريط هري  الرين ت ريع يف 

احملريريريدودةو باامريريا ي ريريريع البريريرياقون يف اانريريرية الريريدول عدشنريريرية احلريريريرية السااسريريرياةو  اانريرية الريريريدول أات احلريريريريات
وتدر اإلىلارة هاا إ   ن تسلط الدولرية وانأرادهريا بريال رار واافاق ريا للمجتمريعو ويف بعريض األهاريان 
اإلطاهريرية بريريهو  و بريرياألهر  مبؤسسريرياته ولاعاتريريه وقريريوا  اال تماعاريرية و فريريراد . والريريذي يريريف ي يف توزيريريع 

وقراطريري  واالعتمريرياد املحللريريق للأريريرد علريريى الدولريريةو رنعريريت ملريرين قريريدرة اجملتمريريع املريريدين مباغماتريريه   ازهريريا البا 
املكتلأة على الامو واالسريت بلل عرين الدولريةو  ملريراا يف اايرية الصريعوبة إن   يريرين ملسريتحابلا. فالدولرية 
العرباريريرية بشريريريريت عريريريامو تأريريريرير باإلنابريريرية عريريرين اجملتمريريريع و حلريريريط بعاريريريداا عاريريريهو وتعمريريريت علريريريى ىلريريريت قريريريدرات 

 (99و ص1003اجملتمع املدين وقوا  اال تماعاة والسااساة. )الاجارو  ملاغمات

وباإلضريريريافة ملريريريا سريريريبق فريريري ن بااريريرية اجملتمريريريع العريريريريب األبويريريرية والت لاديريريرية  ي  ن الت لاديريريرية التسريريريلط تتعمريريريق 
جبذورها يف العائلة هاث  س م  يف الق البااات السلحلوية الن  عاق  تحلريور  ىلريريال ا تماعارية 

املريريدين وهافغريري  علريريى الريريروابط الت لاديريرية ال دشنريرية ملثريريت العائلريرية وال بالريرية والحلائأريرية  ديريريدة ملثريريت اجملتمريريع 
والن  س م  بدورها يف ترا ع اجملتمع املدينو هاريث  ّن اإلنتمريا  ل بالرية  و عائلرية  و طائأرية يريؤدي 

و 1006إ  و ود وال  بديت يعارد ويعاق عملاات التحلور ال ريروري ودنريو اجملتمريع املريدين.)زك و 
191) 

البّد هاا ملن اإلىلارة إ  واقع ملؤسسات اجملتمع املدين يف العا  العريب هاث  ّن الريدول العربارية   و 
تتساو  يف ملستو  تحلور اجملتمع املدينو وإأا اففضاا  ّن "ات اجملتمع املدين ه  و ود هريدود  و 

للمريريواطانيو قاريريود علريريى االسريريتكدام التعسريريأ  لسريريلحلة الدولريرية علريريى حنريريو زنريريد ملريرين احلريريريات األساسريرياة 
وعريدم و ريود قاريود علريى هريرية التاغرياي ألي ملرين امماعريات اال تماعارية  و ال ريو  السااسرياةو وت بريريت 
اجملتمريريع للحريريق يف االاريريتبلمو فمريرين الواضريريح  ّن هريريذ  السريريمات ال تاحلبريريق ناملريرياا علريريى  ي ملريرين الريريدول 
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دين إ   ربعرية دنرياأج هري   العرباة وشنرين ت سرياي الريدول العربارية هسريب و ريود هريرية تريريوين اجملتمريع املري
 (206-203و ص ص1003كالتايل:)السادو 

 

 : النموذج األول 

وهريريذا الامريريريوأج ي ريريريي جمموعريريرية الريريريدول الريريرين نريريريارس  ىلريريد ال اريريريود علريريريى هريريريرية التاغريريرياي فريريريبل تو ريريريد فا ريريريا 
 هزاب سااساة وال ن ابات عمالاةو وال ن ابات مل ااةو وال احتادات وال روابريط ألي قريو  سااسرياة 

  و اقتصادية. وي ي هذا الاموأج  الب دول اللاب واصوناا السعودية واإلملارات. و ا تماعاة 

 :النموذج الثاني 

وهريريذا الامريريوأج ي ريريي جمموعريرية الريريدول الريرين يسريريود فا ريريا نغريريام احلريريزب ال ائريريد  و املسريرياحلر هاريريث   ريريع  
وأج كريبلا كافة التاغامات الا اباة وامل ااة والروابط واالحتادات إ  سرياحلرة احلريزبو وي ريي هريذا الامري

ملن سوريا هاث سن ع كت ملا ا لساحلرة هزب البعث العريب االىلفاك و وكذل  كان ي ي العراق 
قبريريريريت إسريريريري اط نغريريريريام "نريريريريدام هسريريريريني" هاريريريريث كريريريريان ي ريريريريامن هريريريريزب البعريريريريث العراقريريريري  علريريريريى كريريريريت هريريريريذ  
التاغامريريات باإلضريريافة إ  لاباريريا قبريريت إسريري اط نغريريام ال ريريذايف هاريريث كانريري  لاريريع التاغامريريات يف لاباريريا 

ة اللجان الثورية احلزب الوهاد يف الببلدو وسن ع الداعون إ  هريرية اجملتمريع املريدين يف   ع لساحلر 
 هذ  الدول ل اود ىلديدة  داا ونل  إ  السجون دون ماكمات واعت االت تعسأاة.

 :النموذج الثالث 

وهذا الاموأج ي ي جمموعة الدول الن تسمح بش   ملن التعددية السااساة هاث   ا بالراي ملرين 
و ريريريريود  هريريريريزاب سااسريريريرياة وتاغامريريريريات جمتمريريريريع ملريريريريدين لريريريريبعض ال ريريريريو  السااسريريريرياة واال تماعاريريريريةو إال  ن 
االسريريتكدام التعسريريأ  لسريريلحلة الدولريرية ال يريريزال  ملريريراا ملألوفريريااو كمريريا  نريريه هاريرياي قاريريود علريريى هريريرية التاغريرياي 
وتشريريريمت هريريريذ  الريريريدول: امزائريريرير وامل ريريريرب وملوريتاناريريريا والسريريريودان والريويريريري و والعريريريراق بعريريريد إطاهريريرية نغريريريام 

م هسريريني"و ملصريرير قبريريت إسريري اط نغريريام "هسريريذ ملبريرياري"و وبعريريد إسريري اط نغريريام "ممريريد ملرسريري "و "نريريدا
 والامن قبت اإلطاهة باغام "عل  عبداهلل ناا" وتونت قبت إس اط نغام "بن عل ".
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 :النموذج الرابع 

وه  ت ي الدول العرباة الن هدث  فا ا ثورات إطاهة باألنغمة احلاكمة وتشمت تونتو وملصرو 
لريريريريامنو هاريريريريث فريريريريتح البريريريرياب علريريريريى ملصريريريريرعاه لتشريريريريريات التاغامريريريريات السااسريريريرياة واال تماعاريريريرية ولاباريريريرياو وا

واالقتصريريادية وامل ااريرية إالّ  ّن هريريذ  الريريدول توا ريريه حتريريديات كبريرياة حتريريد ملريرين فاعلاريرية اجملتمريريع املريريدين ملا ريريا 
التعثر يف ملصر وإقصا  تاارات سااساة ،ا وزن يف الشريارمو وكريذل  كثريرة السريبلح يف لاباريا والصريرام 

ح بني التشريابلت املسلحةو وكذل  الصرام املسلح يف الامن كت هريذا زنريد ملرين تحلريور اجملتمريع املسل
املريريدين وزنريريريد كريريريذل  ملريريرين فاعلاتريريه علريريريى األرد وتب ريريريى تريريريونت  ف ريريريت وضريريع ملريريرين كريريريت الريريريدول يف هريريريذا 

 الاموأج و كثرها صاهاا يف تحلور اجملتمع املدين.

 خصائص المجتمع المدني في الوطن العربي: -1

) اااةو  تمع املدين يف الوطن العريب مبجموعة ملن الصائص وملن هذ  الصائص ملا يل :يتماز اجمل
  (111-112و ص ص1021

 ّن اجملتمريع املريدين يف الريوطن العريريب هريو جمتمريع ناىلريب وهريو عبريارة عرين ن ابريات الخاصية األولال::  -
 و فبلهني الزال  مل ااة  و عمالاة  و ارم تارية  و نااعاة  و احتادات لر ال  عمال وملزارعني 

 نثت تمعاا خنبوياا إ  هد كبا ألن ملعغي املواطاني ال ياتمون إلا ا.

 ن العبلقة بني اجملتمع املدين يف الوطن العريريب والدولرية عبلقرية ملتداالرية قائمرية  الخاصية الثانية : -
املريدين  ملن ابلل قاادة ىلكصاات هريوملاة ملؤسسات اجملتمع املدينو وكثااا ملن ملؤسسريات اجملتمريع

ملن ن ابات واحتادات وروابط مل ااة يتو  قااد ا  ع ا  يف األهزاب احلاكمة وبالتايل تتحول هذ  
 املؤسسات إ  ملؤسسات تابعة للسلحلة وتسعى إ  ادملت ا.

إّن اجملتمريريريع املريريريدين يف الريريريوطن العريريريريب ال يعريريريد جمتمعريريرياا ملريريريدنااا ناملريريريااو هاريريريث صريريريد  الخاصالالالية الثالثالالالة: -
سريريات يف هريريذا اجملتمريريع يسريرياحلر علا ريريا ىلكصريرياات عائلاريرية وقبلاريرية وعشريريائرية وطائأاريرية الريثريريا ملريرين املؤس

 وعرقاةو وهو ملا يعرم باجملتمع األهل  ولات املدين.

وه  عدم التريافؤ يف توزيريع املريوارد السااسرياة دااريت ملاغمريات اجملتمريع املريدينو  الخاصية الرابعة: -
تمريريعو ف ريريد  اريريذت بعريريض املاغمريريات دوراا  و بعبريريارة  اريرير  التأريرياوت يف توزيريريع ال ريريوة دااريريت هريريذا اجمل
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 قريريو  يف احلاريرياة السااسريرياة ملريرين ملاغمريريات  اريرير  بسريريبب احلصريريول علريريى األملريريوال ملريرين اريريبلل سريرياحلرة 
ال اريريادات احلريوملاريرية علا ريريا وإفسريرياح اجملريريال ،ريريا إلقاملريرية عبلقريريات ونريريبلت ملريريع دوائريرير نريرياع ال ريريرار يف 

 الدولة وملع املؤسسات اإلعبلملاة.

 مع المدني في الوطن العربي :التحديات التي تواجو المجت -1

ال ريريوانني والتشريريريعات الريرين تعريريد قاريريوداا لاشريرياط اجملتمريريع املريريدين هاريريث حتريريد ملريرين هركريرية املؤسسريرياتو  - 
وإملرياناريرية هصريريو،ا علريريى التمويريريت املااسريريب ألن ااريرياب التمويريريت املريريايل يع ريريد عمريريت هريريذ  املؤسسريرياتو 

ئ ريريا واسريريتمرارهاو وكريريت هريريذا ألن نشريرياط ا الريريدائي يعتمريريد علريريى و ريريود ملصريريادر نويريريت ثابتريرية ت ريريمن ب ا
يريريريؤدي إ  احلريريريد ملريريرين إملرياناريريرية ملسريريرياذنة ملؤسسريريريات اجملتمريريريع املريريريدين يف اإلنريريريبلح السااسريريري .)ا،ا  و 

 (223و ص1021

ق ريرياة ا،ويريريرية الث افاريريةو وضريريريرورات التجريريانت الث ريريريايف واصونريرياا يف لريريريت ملريريا صريريريي عريرين الت ريريرياات  -ب
عاريريريريرية مبريريريريريا  د  إ  هالريريريريرية ملتأزملريريريريرية ملريريريريرين احلريريريريريادة يف الريريريريرياغي السااسريريريريرياة واالقتصريريريريريادية والث افاريريريريرية واال تما
  (199و ص1021االنشحلار الث ايف يف التعلاي و دناط التأريا والسلوي. ) اااةو 

اااب آلاريات الباريا  املؤسسري  واالعتمرياد علريى العمريت العشريوائ  والأريردي يف كثريا ملرين األهاريان  -ج
افاة واملمارسريرية دااريريت ملؤسسريريات اجملتمريريع املريريدين باإلضريريافة إ  عريريدم وضريريوح األهريريدام وااريرياب الشريريأ

الدشن راطاريريرية دااريريريت هريريريذ  املؤسسريريريات يف  هاريريريان كثريريرياة ممريريريا ي ريريرير بسريريريمعت ا ويأ ريريريدها املصريريريداقاة لريريريد  
 (223و ص1021)ا،ا  و  الااس وبالتايل ال درة على إهداث الت اا املحللوب.

اريرية ق ريرياة احلريريريات املدناريرية والسااسريرياة وهريري  ملريرين ال  ريريايا احملوريريرية للماغمريريات اجملتمريريع املريريدين العرب -د
والعبلقريريرية ملريريريع الدولريريريةو وقبريريريريول هريريريذ  املؤسسريريريات بريريريالواقع وهريريريريذا  ّد  إ  ازديريريرياد تسريريريلط الدولريريرية علريريريريى 
املواطانيو وازدياد ضعا املواطن إزا     زة الدولة يف ضو  تزايد اتا  الاكبة احلاكمة إ  إضعام 

بريريريت شنتريريريد إ  الا ابريريريات امل ااريريرية والعمالاريريريةو والتسريريريلط ال ي تصريريرير علريريريى اجملريريريال السااسريريري   و اإلعبلملريريري  
  (195-199و ص ص1021التسلط اال تماع . ) اااةو 
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 ثالثاً: المجتمع المدني وعالقة باإلسالم :

ملريريع ال ريريرا ة ال انوناريرية  و السااسريرياة  و اال تماعاريرية  و الديااريرية مل ت ريرياات هاريرياة اإلنسريريانو يتبريريادر إ  
اريوات  د  بريدلو  فا رياو وال الريذهن عبلقرية البريّد ملا ريا بريني الأريرد واجملتمريع والدولرية والريريت ملرين هريذ  ال 

ارابة يف أل و فريثريااا ممريا يريؤدي الواقريع الحلباعري  مبكتلريا الألسريأات والشريرائع إ  نغريرة ملوهريدة  و 
ملت اربة إلاهو ويف هذا املادان يتجلى تبلزم الثبلث  "الأرد اإلنسانو اجملتمعو الدولة"و ولرين ملا ه  

 و ملصريريلح ؟ ومل مريريا تريريرين و  ريريات الاغريرير  طباعريرية هريريذا الريريتبلزم؟  هريريو و ريريودي  و طباعريري   و إرادي
فالعبلقريرية بريريريني الثبلثريريرية عبلقريريرية تريريبلزمو فماريريريذ  ن دب اإلنسريريريان علريريريى األرد   يريريدب ملاأريريريرداا بريريريت ملعريريريه 
آاريريرونو وكريريان االسريريتمرار يف احلاريرياة رنريريربهي للعريريا  يف جمتمريريع يتعريرياونون فامريريا باريريا ي ملريرين   ريريت هاريرياة 

 امماع.

البّد ملن اإلىلارة إ   ن هذا املأ وم نشأ وتحلريور يف وقبت الود يف عبلقة اجملتمع املدين باإلسبلم 
ال ريريربو إالّ  ّن  نريريحاب الأريريرير اإلسريريبلمل  يحلرهريريون رؤيريريت ي هريريول عبلقريرية اجملتمريريع املريريدين باإلسريريبلم 
هاث يرون  ّن ملا رنمع  كثر مما يأرق باا او فاجملتمع املدين هو  ساس الو ود اإلسبلمل  ف و شنثت 

وملاريريزان ال ريري  وتشريريد  روابريريط ا تماعاريرية تشريريريت قوتريريه احل ا اريريةو اإلسريريبلم يف كاانريريه كع اريريدة وىلريريريعة 
واجملتمع املدين اإلسبلمل  وعلى ملر التاريخ قلما عول على السلحلة احلاكمة يف ىلؤونه إال يف الدفام 
الار  و بت إنه يف كثا ملرين األهاريان ىلرياري يف الريدفام عرين الريوطنو وكريان لريه دوراا بريارزاا يف مل اوملرية 

تصريريريار علريريريى العريريريدوو هاريريريث  ّن الأ ريريريت الريبريريريا يف حت اريريريق االنتصريريريارات يعريريريود االهريريريتبلل وحت اريريريق االن
لؤلهايل. وقد كان هذا ىلأن االبارية الريدول العرباريةو ف ريد صحري  امل اوملرية الشريعباة يف امل ريرب ب اريادة 
عبد الريرًن الحلايبو ويف امزائر ب اادة عبد ال ادر امزائري ويف لاباا ب اادة عمر املكتارو ويف إطار 

العبلقريرية بريريني اإلسريريبلم واجملتمريريع املريريدين علريريى الصريريعاد ال امريري  يف الريريوطن العريريريبو  ثريريات ملسريريألة دراسريرية 
مل مريرية و ريريديرة بالبحريريث والتحمريرياصو وهريري  الانريرية بتريريأثا اإلسريريبلم يف الث افريرية السااسريرياة يف الريريوطن 

قتريريه العريريريب باعتبريريار  ّن الث افريرية اإلسريريبلملاة تشريريريت عاصريريراا  وهريريرياا يف هركاريرية اجملتمريريع املريريدين ودنريريط عبل
و باامريريريريا يريريريرير  ملعارضريريريريو هريريريريذا االتريريريريا   ّن هاريريريرياي (113-111ص ص ،1111 ،)أغنيالالالالةبالدولريريريرية 

تااقض بني فريرة اجملتمع املدين واإلسريبلمو تأنريابلا علريى  ّن اإلسريبلم وهري  و ن الشريريعة نصريوص ال 
ع ت  و إرادةو ولات باا مريا وبريني الع ريد اال تمرياع  الريذي ي ريوم علريى اإلرادة احلريرة لؤلفريراد  رياملعو 
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اجملتمريع املريدين توافريريق إرادات هريرة علريى العريريا  والعمريت ملعرياا لتح اريريق املصريلحتني العاملرية والانريريةو  إأ
فريريريبل جمريريريال إلسريريري اط فريريريريرة الع ريريريد اال تمريريرياع  الريريريذي نشريريريأ يف سريريريااق ا ملصريريريحللح اجملتمريريريع املريريريدين علريريريى 
 املاغوملريرية اإلسريريبلملاة املؤسسريرية علريريى الاصريريوصو وملعلريريوم  ّن اإلسريريبلم يريريرفض ناملريرياا فريريريرة هالريرية الحلباعريرية
وير   نحاب هذا االتا   ّن هااي العديد ملن اآليات ال رآناة الن تؤكريد علريى رف ريه ،ريذ  الأريريرة  

. (192ص ،1119 ،)احمالالدكمريريا تؤكريريد ملسريرياولاة اإلنسريريان ملاريريرب ال ريريهو فماريريذ  ن و ريريد اإلنسريريان
وي ريرياا هريريؤال   نريريه ال يصريريح الريريربط بريريني اجملتمريريع املريريدين يف الريريوطن العريريريب باإلسريريبلم وألريري  لؤلسريريباب 

 :(111-119ص ص ،1111 ،)أغنيةة اآلتا

 ن األحبريرياث التحلبا اريرية عريرين اجملتمريريع املريريدين يف العريريا  العريريريب تشريريا إ   نريريه لريريات هاريرياي جمتمريريع  -
 ملدين باملع  ال ائي يف الدول العرباة.

 ن اجملتمع املدين نشأ ملن ابلل ن ال الشعوب ال رباة ضّد السلحلة الن كان  تمع بني  -
ت باا ماو وهو املبد  الذي يعارضه اإلسبلم باعتبار  نغاملاا  املدين والرياس و  دم الأص

 كلااا.

 ّن اجملتمريريع املريريدين رنريريد  ساسريريه األيريريديولو   يف تأاعريريت ثبلثريرية  نغمريرية ملريرين ال ريرياي واملعت ريريدات  -
اللاربالاريريريةو والر "الاريريريةو والعلماناريريرية وهريريريذ  ال ريريرياي واملعت ريريريدات ال تتأريريريق ملريريريع ال ريريرياي اإلسريريريبلملاة 

 السائدة.

ن كانريري  ت ريريوم  ريريا البريري  والتشريريريابلت اال تماعاريرية يف التريرياريخ اإلسريريبلمل   ّن املمارسريريات الريري -
وقبت ل ور الدولة ال وملاة العرباة ال نلة ،ا باجملتمع املدينو بت ه   ز  ملن اجملتمعات 

 العشائرية وال بلاة.

ي وم اجملتمع املدين على قاي نسباة تسمح باالاتبلم والتاومو وال تو د للمجتمريع املريدين  -
حلل ةو هىت  ّن ال امة األساسرياة للمجتمريع املريدين وهري  احلريرية اريا ملحلل رية بريت البريّد قاي مل

 ملن ت ااا ا إ رائاااو بااما قاي الدين واملؤسسات الديااة ملحلل ة.

وعلى العريت مما سبق ير   نريحاب االتريا  اإلسريبلمل   نرّيه لريات يف الشريريعة اإلسريبلملاة  
ت ريريريرير هريريريرية الأريريريرد هريريريىت يف اإلشنريريريان والريأريريرير قريريريال  ملريريريا زنريريريول دون  وال يف الثابريريري  ملريريرين سريريرياة الاريريري  
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يِن   تعا : َفَمْن َشاَء فالْليالْؤِمْن َوَمْن  (. وقال تعالريى:196)الب رة: ملن اآلية ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ
(. ف أا كان اإلسبلم قد اهريفم هريرية الأريرد يف اإلشنريان برياهلل 15)الري ا: ملن اآلية  َشاَء فالْلَيْكُفرْ 
قامرية يف الريريدين فمرين الحلباعريري  وملرين بريرياب  و   ن زنريفم هريريرية الأريرد يف ااتاريريار هاكماريريهو وهريو  علريريى 

وهذا تأنات لأريريرة الباعرية يف اإلسريبلم وهري  ع ريد تريرادحل بريني احلرياكي واحملريريومو وكانري  بريدرة  نريالة 
لامو ىلجرة الدشن راطاة يف لت اإلسريبلمو وإن إ ريرا  انتكابريات هريرة لتمثاريت الشريعب وباريا  هريوملرية 

ق ريا  عادلريرية وهريرية األفريراد يف تريريريوين ملؤسسريات ثانويرية تريريا ض مبجتمعريات تحلوعارية لصريرياا و   ريزة 
مل ا ي و أا ملن  عبا  الدولة وانش ا،ا يف  ملور ه   ص األفراد  كثر ملن الدولرية الرين رنريب  ن 
تتأرغ للشؤون الار اة واألملن واالست رار واملشاريع ال كمةو هذ  الغاهرة الدشن راطاة ال تتعارد  

مريريا يريرير  هريريؤال  إطبلقريرياا ملريريع ملبريريادئ الشريريريعةو بريريت تريريف ي روه ريريا ومل انريريدها ىلريريريحلة  ن تبريري  علريريى ك
قاعريريدة اإلشنريريان واهريريفام ثوابريري  الشريريريعة يف كريريت جماال ريرياو وممريريا يسريري ت توافريريق الشريريريعة ملريريع الدشن راطاريرية 
و دوا ريريا  ّن الشريريريعة   حتريريدد ىلريريريت نغريريام سااسريري  للحريريريي ابلفريرية  و مللرياريريةو  و ل وريريريةو ولرياريريه 
هريريدد ملأريرياهاي وملبريريادئ كالعريريدل والشريريور  وكراملريرية اإلنسريريان هريري   قريريرب إ  ت بريريت كريريت ت ريريدم ه ريرياري 

 (.135و ص1023)امحدو  لتوزيع الثروة واحلريي بني الااس بالعدل دون نااز

 الخاتمالالة

تونت الباهث إ   ن اجملتمع املدين يف العا  العريريب يعرياين ملرين بعريض التحريديات الرين توا ريه عملريه 
تحديات الن تعاق عمت اجملتمع املدين يف العا  العريب ه  الأوضى السااساة وضريعا وملن هذ  ال

األنغمريريرية السااسريريرياة وهريريرياالت االن سريريريام املو ريريريودة يف اجملتمعريريريات العرباريريرية إ  جمموعريريرية قبلاريريرية و  ويريريرية 
وطائأاريريريةو وكريريريذل  ملوا  ريريرية نريريريعوبات التمويريريريت املريريريايلو وكريريريذل  فريريري ن فريريريريرة االنتمريريريا  إ  ملؤسسريريريات 

دين هديثريرية ع ريريد يف اجملتمريريع العريريريب وإلريرياالا شنريريرين ال ريريول  ن بااريرية اجملتمريريع العريريريب الت لاديريرية اجملتمريريع املريري
الريرين تتعمريريق يف  ريريذورها السريريلحلوية سريريوا  السااسريرياة  و اال تماعاريرية سريرياذن  يف الريريق بااريريان سريريلحلوية 
 عاقريريري  تحلريريريور ملاغمريريريات هديثريريرية ملثريريريت اجملتمريريريع املريريريدين وهافغريريري  علريريريى الريريريروابط ال دشنريريرية ملثريريريت العائلريريرية 

 الة.وال ب
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 ملا عبلقة اجملتمع املدين باإلسبلم شنرين ال ول  ن اإلسبلم له تأثا علريى الث افرية السااسرياة يف العريا  
العريريريب باعتبريريار  ن الث افريرية اإلسريريبلملاة تشريريريت عاصريريراا  وهريريرياا يف هركريرية اجملتمريريع املريريدين ودنريريط عبلقتريريه 

 بالدولة.

 التوصيالالات

علريى املواطاريةو وملريا يعريذ ألري  ملرين هريريةو وملسرياولاةو ضرورة ترسرياخ الث افرية الدشن راطارية والفبارية  -2
وتاغريريريايو وملشريريرياركةو وتعريريريددو وااريريريتبلمو وهريريريوار وتسريريرياملح واهريريريفام الريريرير ي اآلاريريرير والتعاملريريريت يف إطريريريار 

 ال انون واملؤسسات.

توساع قاعدة امل تمني باملصلحة العاملة وت وية الشعور باالنتما  الوطذ وروح التحلومو والعمت  -1
 احلد ملن الازعة الأردية وحت اق االندملاج والتعاون بني  فراد اجملتمع.امماع  املاغيو و 

ضريريرورة توضريرياح الرؤيريرية اإلسريريبلملاة للمجتمريريع املريريدين بشريريريت واضريريح هريريىت ال زنريريدث االلتبريرياس يف  -3
الأ ريريي واحلريريد ملريرين التأسريرياات املتشريريددة لئلسريريبلم وملوا  ريرية محلريرية تشريريويه اإلسريريبلم باعتبريريار  ملا لريريق ال 

 ت احلديثة.يتعاطى ملع هذ  املؤسسا



 اجملتمع املدين يف الوطن العريب وعبلقته باإلسبلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111 

 

 المراجالع

 أواًل: الكتب :

و )ال ريرياهرة: ا،ااريرية املصريريرية 2(و املوسريريوعة العرباريرية للمجتمريريع املريريدينو ط1009 ملريرياين قاريريديتو ) .2
 العاملة للريتاب(.

)ال ريريريرياهرةو ملريتبريريريرية  2(و اإلسريريريريبلم السااسريريريري  واملواطاريريريرية واألقلاريريريرياتو ط1006 ندريريريريريه زكريريريري و ) .1
 الشروق الدولاة(.

 و )عمان: دار الراية للاشر والتوزيع(.2السااساةو ط(و الاغريات 1023دالل اسانو ) .3

(و اجملتمريع املريدين دولرية ال ريانون والدشن راطارية يف امل ريرب العريريب وعرين 2559عااد عاىلورو ) .3
 و )ببل ملريان: دار توت ال للاشر(.2اجملتمع بذاته عن اجملتمع املدين يف امل رب العريبو ط

و )ال ريريرياهرة: ملركريريريز األهريريريرام للفلريريرية 2ط (و اإلسريريريبلم والدشن راطاريريريةو2553ف مريريري  هويريريريديو ) .9
 والاشر(.

و )بريريريريبل 2(و اجملتمريريريريع املريريريريدين يف دول جملريريريريت التعريريريرياون العلمريريريري و ط1009جمموعريريريرية بريريريرياهثنيو ) .6
 ملريان: ملركز اللاب للدراسات اإلسفاتاجاة(.

(و سريرياد  بريريو ااامريرية محاريريدةو اجملتمريريع املريريدين وإىلريريريالااته فامريريا 1021ممريريد السريريوداين  اااريريةو ) .1
 و )ال اهرة: دار إتون(.2باع العريبو طبعد ثورات الر 

 ثانيًا: الدوريات:

(و تحلور اجملتمع املدين يف دول جملت التعاون اللاج و جملة 1021 بوبرير عل  ا،ا  و ) .2
 زلانتو يوناو. 10العلوم اإلنساناة والتصااعاةو العدد 

ع املريريريدين (و اإلطريريريار السااسريريري  وال ريريريانوين ملؤسسريريريات اجملتمريريري1005سريريريلحلان نانريريرير ال رعريريريانو ) .1
 وه وق اإلنسان هالة األردنو جملة الا  ةو العدد الثاين اجمللد العاىلرو ال اهرةو  بريت.
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(و اجملتمريريريع املريريريدين يف دول جملريريريت التعريريرياون اللاجريريري و جملريريرية ىلريريريؤون 1009عريريريادل ملسريريريعودو ) .3
 و يوناو.21الاجاةو العدد 

و املسريريت بت (و حنريريو ملأ ريريوم عريريريب إسريريبلمل  للمجتمريريع املريريدين1000عبريريد احلماريريد األنصريرياريو ) .3
 و  كتوبر.111العريبو العدد 

( إىلريريريريريالاات نشريريريريو  وتحلريريريريور ملأ ريريريريوم اجملتمريريريريع املريريريريدين يف اجملتمريريريريع 2551كريريريريرًن  بريريريريو هريريريريبلوةو ) .9
 (و  بريت.5املعانرو جملة الوهدة العرباةو العدد )

 ثالثًا: المؤتمرات والندوات العلمية:

تريريرياج إ  إنريريريبلحو ورقريريريرية (و اجملتمريريريع املريريريريدين يف الريريريوطن العريريريريب واقريريريريع زن1003بريريرياقر الاجريريريارو ) .2
مل دملة للادوة اإلقلاماة هول اجملتمريع املريدين يف البلريدان العربارية ودورة يف اإلنريبلح يف اإلسريريادريةو 

 يوناو. 12-11

(و اإلعبلم وث افة اجملتمع املدينو ورقرية مل دملرية إ  املريؤنر الثرياين 2551ممد الساد سعادو ) .1
 ملايو. 25إ   1للماغمات األنلاة العرباةو  ال اهرةو 

(و اإلسريريريريريبلم واجملتمريريريريريع املريريريريريدينو ورقريريريريرية مل دملريريريريرية ملريريريريريؤنر السريريريريريلي 1023ممريريريريريد ىلريريريريريريا  محريريريريريدو ) .3
 اال تماع  قرا ة إسبلملاة يف ضو  الواقع املعانرو  رملات.

(و اجملتمع املدين يف الريوطن العريريب: ملعريا  الت اريا ملاريذ 1003ممد ملصحلأى كاملت السادو ) .3
قلامارية هريول اجملتمريع املريدين يف البلريدان العربارية ودورة يف هرب اللاب الثاناةو ورقرية مل دملرية للاريدوة اإل

 يوناو. 11-12اإلنبلحو اإلسريادريةو 

(و ملأ ريريريريوم اجملتمريريريريع املريريريريدين يف ملصريريريريرو ورقريريريرية مل دملريريريرية ملريريريريؤنر 2551ملصريريريريحلأى كاملريريريريت السريريريريادو) .9
 نوفمربو ال اهرة. 3-1ملست بت التحلور الدشن راط  يف ملصرو يف 

 نت":رابعًا: شبكة المعلومات الدولية "االنتر 
2. www.rezgar.com/alebdt/showart.asp.aid. .ىلبرية املعلوملات الدولاة 
 إ"اعات يع وبو اجملتمع املدين يف الأرير املعانرو احلوار املتمدن. .1


